Ljubljana, 21. 3. 2018

Vabilo na posvet

Nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018
Spoštovani,
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije in
Skupnostjo občin Slovenije v sklopu sejma GREEN v Gornji Radgoni organizira Nacionalni
forum zelenega gospodarstva, ki bo potekal v sredo, 4. aprila 2018, med 10. in 11.45. uro
v dvorani 2 sejma GREEN.
Namen foruma je razprava o osnutku Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije.
Slovenija je v letu 2015 začela proces prehoda v zeleno gospodarstvo, ko je sprejela Okvirni
program prehoda v zeleno gospodarstvo in ustanovila delovno skupino Partnerstvo za
zeleno gospodarstvo. Takrat smo prepoznali zeleno gospodarstvo kot našo dolgoročno
strateško usmeritev, ki predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje
zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj
slovenskega znanja.
Prehod v zeleno in krožno gospodarstvo pa je proces, ki zahteva spremembe v celotni
družbi, od načina proizvodnje in potrošnje do spremembe vzorcev obnašanja, vrednot ter
razvoj novega znanja in inovacij. Inovativna podjetja, ki investirajo v izboljšanje okoljske in
energetske učinkovitosti, dosegajo izboljšanje konkurenčnosti na trgu, kot tudi finančne
prihranke. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov ter upoštevanje omejitev naravnega
okolja so danes skupaj z inovacijami ključni vidiki povečevanja gospodarske učinkovitosti.
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo je izvedlo 12 regionalnih posvetov, katerih namen je bil
dialog z deležniki, vključitev slovenskih podjetij in lokalnih skupnosti v prehod Slovenije v
zeleno gospodarstvo in prepoznavanje regionalnih potencialov ter primerov dobrih praks na
področju zelenega ter krožnega gospodarstva.
Trenutno je Slovenija v procesu priprave Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo
(»Roadmap«), ki je navdih za srednjo in vzhodno Evropo, da smo pripravljeni naša znanja
deliti in sodelovati z drugimi vladami pri vključevanju deležnikov (predvsem gospodarstva) k
nastajanju tovrstnih kažipotov v regiji in to bomo med drugim (poleg bilateralnega
sodelovanja) udejanjili z dialogom na tretji mednarodni konferenci Circular Change, ki bo 11.
maja v Mariboru.
Vljudno vabljeni na Nacionalni forum zelenega gospodarstva, na katerem bo predstavljen
osnutek Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo, prav tako pa bo priložnost sodelovati v
javni razpravi osnutka Kažipota.
Udeležba na posvetu brezplačna, vendar zaradi omejenega števila mest samo na podlagi
pravočasne predhodne prijave. Prijave sprejemamo na naslov klavdija.merc@gov.si, in sicer
do 30. marca 2018. Po dogodku ste udeleženci vabljeni na ogled sejma GREEN.
Lepo vabljeni,
Tadej Slapnik
državni sekretar

Osnutek programa posveta
10:00-10:40

Uvod in predstavitev
aktivnosti Partnerstva za
zeleno gospodarstvo in
osnutka Kažipota prehoda v
Krožno gospodarstvo
Slovenije

Tadej Slapnik, Kabinet
predsednika vlade RS

10:40 - 11:10

Krožno gospodarstvo na
ravni mest in občin

Predstavniki Skupnosti občin
Slovenije in Združenja
mestnih občin Slovenije

11:10 - 11:35

Razprava »Rišemo zemljevid
krožnega gospodarstva«

Moderator Niko Korpar,
Circular Change

11:35 - 11:45

Zaključek

Janja Kreitmayer McKenzie,
MOP

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa

Ladeja Godina Košir,
Circular Change

